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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΡΕΙΦΕΕΙΑ
ΑΓΟΛΙΔΑΣ

ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ-Ρ.Ε.

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΡΑ.ΟΔΟΣ ΝΑΥΡΛΙΟΥ-Ν.ΚΙΟΥ

Ρόλθ

ΝΑΥΡΛΙΟ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

21100

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

GR251

Τθλζφωνο

2752360398-402

Φαξ

2752360403

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

doy@argolida.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ελζνθ Μάντηαρθ & Αριςτείδθσ Χατηάρασ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.ppel.gov.gr

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

www.ppel.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου (Ρ.Ε. Αργολίδασ), μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι
και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε: 03.295.0879.0021 ςχετικι πίςτωςθ του
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Φορζα.

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «Ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό
ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ Συλλογικισ Καταπολζμθςθσ του Δάκου τθσ Ελιάσ ζτουσ
2019 ςτο Νομό Αργολίδασ», όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του
παραρτιματοσ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Συγκεκριμζνα ο διαγωνιςμόσ
αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν εκτζλεςθ του ανωτζρω ςκοποφ και υποδιαιρείται ςε τρία (3)
Τμιματα (Δθμοτικζσ ι Τοπικζσ Κοινότθτεσ). Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ για κάκε τμιμα του διαγωνιςμοφ.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 77100000
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Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα:

ΣΜΖΜΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ -ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΞΗΑ
ΣΜΖΜΑΣΟ € ΥΧΡΗ ΦΠΑ

1

Άγιος Δημήηριος

10.742,10

2

Αρκαδικού

9.648,28

3

Ατλαδοκάμποσ

34.922,63

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι και για όλα τα τμιματα
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 62.503,70 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 13 %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 55.313,01 €, ΦΡΑ : 7.190,69 €).

Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί τα παρακάτω δικαιϊματα :
- δυνατότθτα ςφναψθσ νζων υπθρεςιϊν *άρκρο 32, παρ. 6 ν. 4412/2016+ που ςυνίςτανται ςτθν
επανάλθψθ παρόμοιων υπθρεςιϊν με αυτζσ που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ.
- δικαίωμα προαίρεςθσ κατά τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ κατά 15%
μικρότερθ ποςότθτα κατά 50%

ι

- δικαίωμα παράταςθσ με αφξθςθ φυςικοφ – οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το αρκ.132.
- δικαίωμα προςφυγισ ςτθ διαδικαςία που προβλζπεται από τα άρκρα 29 και 32 του Ν.4412/16
(διαπραγμάτευςθ με ι χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ 15/11/2019

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 Τθν υπϋ αρικμ. 2879/2018 (ΦΕΚ Βϋ 879/13-03-2018) Απόφαςθ «Κακοριςμόσ θμεριςιων και
εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ
δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου».
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
 Το αρ.2756/23-5-17 ζγγραφο τθσ Αρχισ «διευκρινίςεισ επί τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 12, ωσ προσ τα
Γραμμάτια Σφςταςθσ Χρθματικισ Ραρακατακικθσ» (ΑΔΑ 7ΝΣΟΞΤΒ-975).
 Το αρ. ΕΞ 12161-2018/10001/12-01-2018 ζγγραφο του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ περί ζκδοςθσ
Ριςτοποιθτικοφ άρκρου 73 παρ.2 του Ν.4412/2016.
 Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
 Του άρκρου 44 του ν. 4325/2015, περί ανάκεςθσ εκτζλεςθσ υπθρεςιϊν ςε προςωρινοφσ μειοδότεσ.
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Τισ διατάξεισ του Ν.Δ.2413/53 όπωσ ζχει αντικαταςτακεί με το Ν.Δ.2939/54 περί «Καταπολζμθςθσ του
δάκου τθσ ελιάσ».



Το με αρίκ. 55442/8599/25-2-19 ζγγραφο του Τμιματοσ Ροιοτικοφ & Φυτ/κου Ελζγχου τθσ Δ/νςθσ
Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ Αργολίδασ με το οποίο μασ διαβιβάςτθκε α) το αρ.
51660/8013/21-2-19 ζγγραφό τουσ πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ 19REQ004496998), γ) οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και δ) το αρ. 24586/4020/25-1-19 ζγγραφό τουσ περί οριςμοφ επιτροπϊν.

 Τθν υπ’ αρικ. 788/2019 Διακιρυξθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν: «Ανάδειξθ εργολάβων για τον από
εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ Συλλογικισ
Καταπολζμθςθσ του Δάκου τθσ Ελιάσ ζτουσ 2019 ςτο Νομό Αργολίδασ» (ΑΔΑΜ 19PROC004606338).
 Τθν αρ. 56211/8750/26-2-19 Απόφαςθ Ανάλθψθσ δαπάνθσ ΚΑΕ 03.295.0879.0021 με αρ. καταχϊρθςθσ
ςτο βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν πλθρωμισ τθσ Υπθρεςίασ 984 και α/α βεβαίωςθσ 997 (ΑΔΑΜ
19REQ004521407).
 Τθν αρ.1709/2019 Απόφαςθ Ο.Ε. περί ζγκριςθσ πρακτικϊν διαγωνιςμοφ και κιρυξθ άγονων και
ζγκριςθ επανάλθψθσ για τα Τμιματα (8-9-18) Αρκαδικοφ, Αγ.Δθμθτρίου και Αχλαδοκάμπου (ΑΔΑ
ΩΒΗΞ7Λ1-ΑΞ9).


Τθν αρ.1840/2019 Απόφαςθ Ο.Ε. περί ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όρων διακιρυξθσ και
ςυγκρότθςθ Επιτροπϊν (ΑΔΑ Ω32Η7Λ1-ΛΧ1).

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 31/05/2019 και ϊρα 15.00 μ.μ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr, τθν 06/06/2019, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10.00 π.μ.

1.6

Δθμοςιότθτα

Α.

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 16/05/2019
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 74136
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ :



ςε δφο θμεριςιεσ νομαρχιακζσ εφθμερίδεσ, και



ςε μία εβδομαδιαία νομαρχιακι εφθμερίδα

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL)
: www.ppel.gov.gr ςτθν διαδρομι : Ενθμζρωςθ ► Διακθρφξεισ ► Ρ.Ε. Αργολίδασ.
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Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τουσ αναδόχουσ του διαγωνιςμοφ (αναλογικά
ωσ προσ το ποςό τθσ κάκε Σφμβαςθσ), ενϊ ςε περίπτωςθ άγονου τθν ανακζτουςα αρχι.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.

θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα (Ι, ΙΙ & ΙΙΙ) που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr .
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
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ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Διευκρινίηεται ότι τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ)
ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του
π.δ. τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 («Περί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και
κατακζςεων παρά τω Σαμείω Παρακατακθκϊν και Δανείων»). Ωσ προσ το ειδικότερο ηιτθμα τθσ μθ
αναφοράσ ςτο Γραμμάτιο των όρων ότι «θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ
παραιτείται τθσ ζνςταςθσ διηιςεωσ», επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τθ Γνωμοδότθςθ 34/1992 του ΝΣΚ,
ςτισ εγγυοδοτικζσ παρακατακικεσ εκ τθσ φφςεωσ δεν μπορεί να τεκεί τζτοιοσ όροσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοςτό 2%
τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ για το τμιμα/τμιματα ενδιαφζροντοσ του
προςφζροντοσ (για τα οποία δίδεται θ προςφορά). Το εκάςτοτε αναλογοφν ποςό αυτισ παρατίκεται
αναλυτικά ςτον ΡΙΝΑΚΑ ΙΙΙ του παρατιματοσ Ι τθσ παροφςασ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 07/01/2020, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
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β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
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(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3. μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ. Οι
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Δεν απαιτείται από τθν παροφςα
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Δεν απαιτείται από τθν παροφςα
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Δεν απαιτείται από τθν παροφςα
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Δεν απαιτείται από τθν παροφςα
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4
τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ
(ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ
καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
του
Ραραρτιματοσ 1
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου πριν τθν
υποβολι του, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου
πριν τθν υποβολι του, ι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι του, που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου ςτθν οποία κα
αναφζρονται οι οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. . Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα,
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. (Διευκρίνθςθ : το εν
λόγω πιςτοποιθτικό κα είναι διακζςιμο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ λειτουργικότθτασ του ΟΡΣ-ΣΕΡΕ, μζχρι
τότε οι οικονομικοί φορείσ κα χρθςιμοποιοφν ζνορκθ βεβαίωςθ).
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, που κα πρζπει να είναι
ςυναφζσ με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
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νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Τα ανωτζρω ζγγραφα υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4250/2014. Ειδικά τα αποδεικτικά τα
οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία κα φζρει
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
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παροφςα διακιρυξθ (παρ.1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
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Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν
παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, χρθςιμοποιϊντασ το link
https://espdint.eprocurement.gov.gr/, μεταφορτϊνοντασ το αρχείο XML το οποίο ζχει αναρτθκεί ςτα
ςυνθμμζνα του διαγωνιςμοφ (και ςε PDF).
Σχετικζσ οδθγίεσ από τθν Α.Α. Ρρβλ τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)”
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι
υπογραφι.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 Στον υποφάκελο αυτό εκτόσ από το θλεκτρονικό αρχείο τθσ παρ.2.4.2.4 (Τεχνικι Συςτιματοσ) τθσ
παροφςασ υποβάλλονται και όλα τα δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφορά τα οποία κα πρζπει να
καλφπτουν όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το
κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ
τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων
υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω
Ραράρτθμα.

Επί ποινι αποκλειςμοφ, όπου απαιτοφνται από τθ Δ/ξθ αρχεία pdf με ψθφιακι υπογραφι
του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα (π.χ ΕΕΕΣ, ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ ΔΘΛΩΣΕΙΣ κλπ) αυτά κα
αναρτϊνται μόνα τουσ δθλαδι ανά ζνα ζγγραφο ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο
εξαςφαλίηει τθν ψθφιακι υπογραφι ςε κάκε ζνα ζγγραφο ξεχωριςτά (όχι αρχείο
εγγράφων όπου θ ψθφιακι υπογραφι υπάρχει μόνο ςε μία ςελίδα).
ΕΝΣΤΠΗ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ-ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
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Θ προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, κα γίνεται ςτθν υπθρεςία
πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Ρ.Ε. Αργολίδασ, (Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, Τμιμα
Ρρομθκειϊν, Ραρ.οδόσ Ναυπλίου-Ν.Κίου, τκ 21100, Ναφπλιο), με διαβιβαςτικό, ςτο οποίο κα
αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα ζγγραφα – δικαιολογθτικά. Αυτά κα είναι τοποκετθμζνα
μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινϊσ με κεφαλαία
γράμματα:






Θ Ρεριγραφι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ».
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΟΛΙΔΑΣ
Ο αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ
Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
Τα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται ςφμφωνα με τθν παρ.2.4.2.4 (Οικονομικι Συςτιματοσ) τθσ
παροφςασ.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, ιτοι
τθν τιμι, όπωσ ορίηεται κατωτζρω :
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα, ιτοι ψεκαηόμενο ελαιόδεντρο μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με τρία (3) δεκαδικά ψθφία, επί ποινι αποκλειςμοφ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτον ΡΙΝΑΚΑ ΙΙ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
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ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
τθν 06/06/2019 και ϊρα 10.00 π.μ.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου. Επιπλζον το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτον ζλεγχο γνθςιότθτασ των εγγυθτικϊν
επιςτολϊν ςυμμετοχισ.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ του κριτθρίου ποιοτικισ επιλογισ τθσ
παραγράφου 2.2.4.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 (κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:
ποςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ
ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ,
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει, ζπειτα
από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπζυκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο αρτ.79 Α του
ν.4412/1, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά
τθν ζννοια του αρκ. 104 του ίδιου νόμου. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
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ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
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Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ)

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4

Υπεργολαβία

Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ.

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να κεωρείται ουςιϊδθσ θ εν λόγω
τροποποίθςθ (κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκ. 132 του ν.4412/16), όταν κρικεί από τθν Υπθρεςία, και
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κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου, ότι απαιτοφνται περιςςότεροι ψεκαςμοί ςε δθμοτικι ι
τοπικι κοινότθτα τθσ Σφμβαςθσ και λιγότεροι ψεκαςμοί ςε διαφορετικι δθμοτικι ι τοπικι κοινότθτα τθσ
Σφμβαςθσ, χωρίσ αφξθςθ τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ, με ανακατανομι τθσ δαπάνθσ εντόσ τθσ
Σφμβαςθσ και με τθν ίδια τιμι ανά ψεκαηόμενο ελαιόδεντρο.
Επίςθσ θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να κεωρείται ουςιϊδθσ θ εν λόγω
τροποποίθςθ (κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκ. 132 του ν.4412/16), όταν κρικεί από τθν Υπθρεςία
εξαίρεςθ από το πρόγραμμα Δακοκτονίασ ςε δθμοτικι ι τοπικι κοινότθτα, λόγω χαμθλισ καρποφορίασ, ι
για άλλουσ επιςτθμονικοφσ ι τεχνικοφσ λόγουσ (δακοκτονία εφαρμόηεται όταν θ καρποφορία των
ελαιοδζντρων είναι μεγαλφτερθ από 25% για τισ ελαιοποιιςιμεσ και 20 % για τισ βρϊςιμεσ και
εξαςφαλίηεται θ ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ αρχζσ) .
Θ Σφμβαςθ τροποποιείται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 β του άρκρου 132 του ν.4412/16, για ςυμπλθρωματικζσ
υπθρεςίεσ από τον ίδιο ανάδοχο, ςε περίπτωςθ που αυτό κρικεί από τθν Υπθρεςία και κατόπιν
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου, με αφξθςθ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, θ
οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν
τροποποιιςεων θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% τθσ αξίασ
τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ.

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά ανάλογα με τισ παραςχεκείςεσ
υπθρεςίεσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτϊν και με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν εκταμιευτεί οι ςχετικζσ
πιςτϊςεισ που ζχουν εξαςφαλιςτεί με ειςιγθςθ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων από
προχπολογιςμό του Υπουργείου Εςωτερικϊν.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,06% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΡΡ (Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν), ςφμφωνα με τθν παρ.3 του αρκ.350 του Ν.4412/2016 και με τθν επιφφλαξθ
τθσ ίδιασ παραγράφου και ςφμφωνα με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ αρ.1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
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Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ενδιάμεςθσ προκεςμίασ τθσ τμθματικισ
παράδοςθσ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Γιοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

Σελίδα 30

19PROC004964282 2019-05-17
6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν κακϋ
φλθν αρμόδια υπθρεςία (ιτοι Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ Ρ.Ε. Αργολίδασ), θ οποία και κα
ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ιτοι τθν Οικονομικι Επιτροπι Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου
για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των
ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ
ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και ζωσ τθν 15/11/2019.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.3

Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ
επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
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6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των
υπθρεςιϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο
218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5

Αναπροςαρμογι τιμισ

Αναπροςαρμογι τιμισ δεν επιτρζπεται.

Θ ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η –ΑΠΑΗΣΖΔΗ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΗΝΑΚΔ
ηον (σπο)θάκελο «Γικαιολογηηικά ζσμμεηοτής-ηετνική προζθορά» σποβάλλονηαι επίζης
ηλεκηρονικά ηα καηωηέρω:
1. Κατάςταςθ, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, ςφμφωνα με τον ΡΙΝΑΚΑ Ι του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ και ςφμφωνα
με τα δεδομζνα του ΡΙΝΑΚΑ Ι του παρόντοσ παραρτιματοσ.
2. Αντίγραφα αδειϊν κυκλοφορίασ των γεωργικϊν ελκυςτιρων.
3. Αντίγραφα αδειϊν οδιγθςθσ των οδθγϊν των γεωργικϊν ελκυςτιρων
4. Ριςτοποιθτικό Ορκολογικισ Χριςθσ Γεωργικϊν Φαρμάκων (Ο.Χ.Γ.Φ.) βάςει του αρ.19 του Ν.4036/2012,
για τον οδθγό κάκε ψεκαςτικοφ ςυγκροτιματοσ και ςε περίπτωςθ που αυτόσ δεν το διακζτει από τον
ψεκαςτι. Σε περίπτωςθ που ο οδθγόσ ι ο ψεκαςτισ είναι κάτοχοσ πτυχίου που επζχει κζςθ
πιςτοποιθτικοφ Ο.Χ.Γ.Φ. κα υποβλθκεί ο απαιτοφμενοσ τίτλοσ ςπουδϊν. Ρτυχία που καλφπτουν τθν
ανωτζρω προχπόκεςθ είναι:
Γεωπόνου Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (ΑΕΙ) ι Τμιματοσ Φυτικισ Ραραγωγισ ι Τμιματοσ
Διοίκθςθσ Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων τθσ Σχολισ Τεχνολογίασ Γεωπονίασ ι Τμιματοσ Θερμοκθπιακϊν
Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ τθσ Σχολισ Γεωπονίασ των Τεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ι
ιςότιμου πτυχίου ι διπλϊματοσ αντίςτοιχων ειδικοτιτων ςχολϊν κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι χωρϊν εκτόσ
ΕΕ.
5. Ριςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ από εξουςιοδοτθμζνουσ Στακμοφσ Επικεϊρθςθσ Εξοπλιςμοφ
Γεωργικϊν Φαρμάκων (ΥΑ Ε8 1831/39763/2015(ΦΕΚ Βϋ671)) για κάκε ψεκαςτικό μθχάνθμα (βυτίο)
πλθν των επινϊτιων ψεκαςτιρων , το οποίο κα ςυνοδεφεται από αυτοκόλλθτο ςιμα καταλλθλότθτασ
(sticker).
Το απαιτοφμενο ανωτζρω πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ αφορά εξοπλιςμοφσ εφαρμογισ γεωργικϊν
φαρμάκων (βυτία) που εντάςςονται ςτθν κατθγορία Ι ι ΙΙ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ςθμεία α) και β)
του άρκρου 24 τθσ 8197/90920/22-7-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’1883) όπωσ ιςχφει.
Ψεκαςτικά μθχανιματα (βυτία) που ςφμφωνα με το πιςτοποιθτικό επικεϊρθςισ τουσ εντάςςονται ςτισ
κατθγορίεσ ΙΙΙ και IV δεν γίνονται δεκτά.
6. Υπεφκυνθ Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, χωρίσ γνιςιο υπογραφισ, ςτθν οποία κα δθλϊνονται τα
ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και τα παρακάτω:
 ότι για τα αναφερόμενα ςτθν ςυνθμμζνθ κατάςταςθ (ΡΙΝΑΚΑΣ Ι του Ραραρτιματοσ ΙΙI)
ονοματεπϊνυμα αυτϊν που κα εργαςτοφν ςτθσ δακοκτονία, ζχω εξαςφαλίςει εγγράφωσ τθ
ςυνεργαςία με κάκε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφι ςυμβάςεων, υπεφκυνων δθλϊςεων κ.λ.π.)
για το χρονικό διάςτθμα από 15/6/2019 ζωσ 15/11/2019, κακϊσ και τθ ςυναίνεςι τουσ για τθ
δθμοςιοποίθςθ των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων (κατά το διάςτθμα υποβολισ προςφοράσ)
 ότι όλεσ οι υπογραφζσ των εργαηομζνων που αναφζρονται ςτον ΡΙΝΑΚΑ Ι του Ραραρτιματοσ
ΙΙI είναι γνιςιεσ.
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 ότι κα εξαςφαλίςω τον απαραίτθτο αρικμό ψεκαςτιρων πλάτθσ που απαιτοφν τα ςυνεργεία
ψεκαςμοφ και ότι ςε κάκε ςυνεργείο κα υπάρχουν και δφο (2) εφεδρικοί ψεκαςτιρεσ.
 Πτι κα παρζχω ςτουσ ψεκαςτζσ μζςα προςταςίασ (φόρμεσ μάςκεσ γάντια κ.λ.π.) όπωσ
αναφζρονται ςτθν παρ. V. ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ του Ραραρτιματοσ ΙΙ, τα οποία κα
χρθςιμοποιοφν κατά τθν ϊρα εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ.
 ότι διακζτω τθν ικανότθτα ςυγκρότθςθσ ςυνεργειϊν για κάκε Δθμοτικι, Τοπικι Κοινότθτα ι
Οικιςμό ςφμφωνα με τον Ρίνακα Ι του Ραραρτιματοσ Ι
 Πτι κα ειδοποιϊ τουλάχιςτον μία (1) θμζρα πριν τισ Τοπικζσ ι Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ για τθν
ζναρξθ του ψεκαςμοφ με τον τρόπο που ορίηεται ςτθν παράγραφο ΙΙ Β.9 του Ραραρτιματοσ ΙΙ.
 ότι όλα τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα αφοροφν τθ Δ/ξθ τθσ Ρ.Ε. Αργολίδασ με αρ.
1840/2019 τθν οποία ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι ανεπιφφλαχτα τουσ όρουσ τθσ.
Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων είναι νομικό πρόςωπο, αγροτικόσ ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ αγροτικϊν
ςυνεταιριςμϊν, τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα υπογράψει ψθφιακά ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τουσ όπωσ ο
νόμοσ ορίηει.
Δεν χρειάηεται να προςκομιςκοφν ςτθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και
διαπραγμάτευςθσ, οι ςυμβάςεισ, οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και τα άλλα ζγγραφα με τα οποία οι
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό εξαςφάλιςαν τισ προαναφερόμενεσ ςυνεργαςίεσ. Αυτά κα παραμείνουν
ςτον οικονομικό φορζα για τυχόν ζλεγχο από τθν Υπθρεςία.
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυγκρότθςθσ ςυνεργείων ψεκαςμοφ ςε κάποια Δθμοτικι ι Τοπικι κοινότθτα,
από αυτά που παρουςιάςτθκαν ςτο διαγωνιςμό, ο εργολάβοσ που κα αναλάβει το ζργο κα υποςτεί τισ
ςυνζπειεσ τθσ ψευδοφσ δθλϊςεωσ κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από το διαγωνιςμό για τθν
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

ΠΗΝΑΚΑ Η

ΓΖΜΟΗ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΑΡΓΟΥΜΥΚΗΝΩΝ

ΓΖΜΟΣΗΚΔ
ΔΝΟΣΖΣΔ

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΡΟΣ/Ν
ΧΝ
ΓΔΝΓΡΧ
Ν

ΦΔΚ/ΚΑ

ΦΔΚΑ
ΣΖΡΔ

ΜΖΥ/ΣΑ

ΠΛΑΣΖ

ΖΜΔΡΔ
ΔΡΓΑΗΑ

1.Αρκαδικού

84.820

4

2

4

2. Aγιος Δημήηριος

94.436

4

2

5

3. Ατλαδοκάμποσ

195.645

7

10

6

ΓΖΜΟΣΗΚΔ ή
ΣΟΠΗΚΔ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ

ΑΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ

ΣΘΜΕΙΩΣΘ Στον πίνακα l όπου αναφζρεται απαιτοφμενοσ αρικμόσ: α) ψεκαςτικϊν μθχανθμάτων, αυτά
κεωροφνται οι γεωργικοί ελκυςτιρεσ με βυτίο, οδθγό, και τον εργάτθ που κρατά τον αυλό (μάνικα).
β) ψεκαςτιρων πλάτθσ κεωρείται ο αρικμόσ εργατϊν με ψεκαςτιρα πλάτθσ .
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ΠΗΝΑΚΑ ll

ΑΡΓΟΤΜΤΚΖΝΧΝ

ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ

ΓΖΜΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΔ
EΝΟΣΖΣΔ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΡΟΣ/ΝΧΝ
ΓΔΝΓΡΧΝ

ΑΡΗΘ
ΜΟ
ΦΔΚ
ΑΜ
ΧΝ

ΠΡΟΤΠΟΛ
ΟΓΗΜΟ
ΔΡΓΟΛΑΒΗ
Α Δ €

ΑΝΧΣΑΣ
Ζ
ΣΗΜΖ
Δ
€/
ΦΔΚΑΕΟ
ΜΔΝΟ
ΓΔΝΣΡΟ

1.Αρκαδικού

84.820

3,5

9.648,28

0,065

2. Aγιος Δημήηριος

94.436

3,5

10.742,10

0,065

3. Ατλαδοκάμποσ

195.645

3,0

34.922,63

0,119

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΑΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠ
ΟΥ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΥΧΡΗ ΦΠΑ

55.313,01

* Στισ παραπάνω τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Ρ.Α
**Σε κάκε περιοχι ο αρικμόσ των ψεκαηόμενων ελαιόδεντρων αντιςτοιχεί ςτο ιμιςυ του αρικμοφ τθσ
αντίςτοιχθσ ςτιλθσ «ΑΙΘΜΟΣ ΡΟΣΤ/ΝΩΝ ΔΕΝΔΩΝ » του πίνακα. Οι ψεκαςμοί κα διενεργθκοφν
ανάλογα με τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ και το φψοσ του δακοπλθκυςμοφ ςε κάκε περιοχι.
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ΡΙΝΑΚΑΣ lll
Ρίνακασ ποςοφ εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ

ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ

ΔΘΜΟΣ

ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ
EΝΟΤΘΤΕΣ

ΔΘΜΟΤΙΚΘ -ΤΟΡΙΚΘ
ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ

1.ΑΚΑΔΙΚΟΥ

9.648,28

ΡΟΣO ΕΓΓΥΘΣΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
(ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)

ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΡΟΥ

3.ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΡΟΥ

10.742,10

34.922,63

ΡΟΣO
ΕΓΓΥΘΣΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
(ΟΛΟΓΑΦΩΣ)

192,97

Εκατόν
ενενιντα δφο
ευρϊ και
ενενιντα επτά
λεπτά

214,84

Διακόςια δζκα
τζςςερα ευρϊ
και ογδόντα
τζςςερα λεπτά

698,45

Εξακόςια
ενενιντα οκτϊ
ευρϊ και
ςαράντα πζντε
λεπτά

ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟΥ
2.ΑΓΙΟΥ ΔΘΜΘΤΙΟΥ

ΑΡΓΟΤΜΤΚΖΝΧΝ

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΕΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΣΕ €

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – Διδική σγγραθή Τποτρεώζεων

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Υποχρεϊςεισ
1. Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να προςτατεφει όλα τα δζντρα που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ,
ψεκάηοντασ τα όςεσ φορζσ χρειαςτεί με τθν ίδια τιμι.
2. Οι ψεκαςμοί κα γίνουν από 15/6/2019 ζωσ 15/11/2019. Θ ζκταςθ και θ θμερομθνία ζναρξθσ του
ψεκαςμοφ κα κακορίηεται από τθ Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ μετά από ζγγραφθ
εντολι.
3. Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να αρχίςει τον ψεκαςμό μζςα ςε 24 ϊρεσ από τθν ειδοποίθςθ εκτόσ αν
ορίηεται διαφορετικά ςτθν εντολι ι αν υπάρχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ, οι οποίοι πρζπει να
αναφερκοφν εγγράφωσ εντόσ 24 ωρϊν από τον εργολάβο ςτθν υπθρεςία. Σε περίπτωςθ
αδικαιολόγθτθσ κακυςτζρθςθσ ςτθν ζναρξθ, περάτωςθ ςυγκεκριμζνου ψεκαςμοφ, επιβάλλονται
ςτον εργολάβο οι ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν.4412/16 και τθσ παρ. 5.2 τθσ
παροφςασ Δ/ξθσ.
4. Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται πρόκυμα ςτισ υποδείξεισ των γεωπόνων τθσ
δακοκτονίασ (Επόπτεσ – Τομεάρχεσ).
5. Σε περίπτωςθ που ο ψεκαςμόσ δε γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ υποδείξεισ τθσ Δ/νςθσ
Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ, ο εργολάβοσ πζραν των κυρϊςεων που αναφζρονται ςτα
άρκρα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δε κα αμείβεται για το εκτελεςκζν ζργο τθν θμζρα αυτι και κα του
καταλογίηεται και θ αξία των χρθςιμοποιθκζντων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων για τθν παραςκευι
του ψεκαςτικοφ υγροφ. Επιπλζον, ο χρόνοσ που χάκθκε μζχρι τθν εφαρμογι του ςωςτοφ ψεκαςμοφ,
λογίηεται ςαν υςτζρθςθ ζναρξθσ και επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6. Εφόςον ο εργολάβοσ τθριςει τισ οδθγίεσ τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ για τουσ
ψεκαςμοφσ δεν φζρει ευκφνθ για τθν αποτελεςματικότθτα των ψεκαςμϊν.
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7. Τα δακοκτόνα υλικά παρζχονται ςτον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται ςϋ αυτόν από τθν αποκικθ
τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ. Αυτά μεταφζρονται και διανζμονται ςτα ςυνεργεία,
ευκφνθ εργολάβου.
Τα περιςςεφματα κάκε ψεκαςμοφ ι όποια άλλα αποκζματα, κα μζνουν ςτον εργολάβο, κα
φυλάςςονται ςε κλειςτοφσ και δροςεροφσ χϊρουσ καλά αςφαλιςμζνουσ μζχρι τελικισ παράδοςθσ.
Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει ο εργολάβοσ να ορίςει το χϊρο κακϊσ και τον υπεφκυνο για τθ φφλαξθ
των υλικϊν δακοκτονίασ και να το γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτθ Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ &
Κτθνιατρικισ. Σε περίπτωςθ απϊλειασ ( κλοπι κτλ) θ αξία των δακοκτόνων υλικϊν κα καταλογίηεται
ςτον εργολάβο δακοκτονίασ. Το ποςό κα παρακρατείται από τθν αμοιβι ι τθν εγγφθςθ.
8. Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικϊν είναι δθμόςιο υλικό και αποτελοφν και αποδεικτικό υλικό
χριςθσ τουσ. Γιϋ αυτό κα τοποκετοφνται χωρίσ υπολείμματα ςτα χαρτόκουτα που ιταν γεμάτα και κα
παραδίδονται από τον εργολάβο ςτθν αποκικθ τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ.
Θα γίνεται αυςτθρόσ ζλεγχοσ ςτθ διαχείριςθ των υλικϊν και κα καταλογίηεται θ αξία τουσ ςτουσ
υπευκφνουσ τθσ.
9. Ο εργολάβοσ κα πρζπει να ειδοποιεί τισ Δθμοτικζσ ι Τοπικζσ Κοινότθτεσ για τθν ζναρξθ των
ψεκαςμϊν και να ςυνεργάηεται ςτενά με αυτζσ για τθ ςφνταξθ προγράμματοσ ψεκαςμοφ των
τοποκεςιϊν του Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ ανά θμζρα, ϊςτε να ειδοποιοφνται τόςο οι
ελαιοπαραγωγοί όςο και οι κτθνοτρόφοι (ςφμφωνα με τθν παρ. ΙΙ Β. 9 του παρόντοσ παραρτιματοσ).
10. Ο εργολάβοσ κα μεριμνά για τθν άριςτθ λειτουργία των ψεκαςτικϊν μθχανθμάτων και ψεκαςτιρων,
ζχοντασ και αρκετά επιπλζον των απαραιτιτων ςε ετοιμότθτα (ρεηζρβεσ) ϊςτε να μθν παρουςιάηεται
καμία κακυςτζρθςθ τθν ϊρα των ψεκαςμϊν.
11. Με ευκφνθ του εργολάβου κα πρζπει να λάβουν γνϊςθ όλοι οι εργάτεσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν
τθσ δακοκτονίασ.
12. Σε περίπτωςθ που αποφαςιςκεί από τθν υπθρεςία, ςτισ Δθμοτικζσ - Τοπικζσ Κοινότθτεσ-Οικιςμοφσ
κατά τθν εκτζλεςθ των ψεκαςμϊν να τοποκετθκοφν ςυςκευζσ GPS ςτουσ ελκυςτιρεσ, ο εργολάβοσ
υποχρεοφται να ςυνεργαςκεί και να μεριμνιςει για τθν αςφάλεια των ςυςκευϊν. Θ καταγραφι των
ωρϊν εργαςίασ , των διαδρομϊν και των άλλων παραμζτρων λειτουργίασ των GPS κα αποτελεί
αποδεικτικό κάλυψθσ των ελαιϊνων τθσ περιοχισ και τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ των
ψεκαςμϊν.
ΙΙ. Θ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Α. Σκευάςματα – Δοςολογίεσ.
Οι δοςολογίεσ και τα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τα εγκεκριμζνα για εφαρμογι ςτθ
Δακοκτονία, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
Β. Εφαρμογι
1. Κατά τον ψεκαςμό κα διαςπείρονται περίπου 300 cm3 ψεκαςτικοφ διαλφματοσ ανά ψεκαηόμενο
δζντρο κανονικισ ανάπτυξθσ, ι όςα προβλζπει θ
ζγκριςθ διάκεςθσ ςτθν αγορά
των
χρθςιμοποιοφμενων εντομοκτόνων ςκευαςμάτων. Κατά τον ψεκαςμό κα ψεκάηεται ανά δεφτερο
δζντρο ςτουσ ελαιϊνεσ με κανονικι πυκνότθτα. Στθν περίπτωςθ ελαιϊνων με διάςπαρτα δζντρα ι
πολφ αραιά ελαιόδεντρα, κα δίδονται αντίςτοιχεσ οδθγίεσ ψεκαςμοφ από τθν Υπθρεςία μασ. Σε
περίπτωςθ ελλείμματοσ ι υπζρβαςθσ τθσ ςυνιςτϊμενθσ ποςότθτασ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ ανά
ελαιόδεντρο κα επιβάλλονται ςτον εργολάβο οι αναλογοφςεσ περικοπζσ ελαιοδζνδρων και κα
καταλογίηεται θ αξία των επιπλζον χρθςιμοποιθκζντων φαρμάκων αντίςτοιχα.
2. Το ψεκαςτικό μθχάνθμα κα πρζπει να ζχει μικρι πίεςθ (λιγότερθ από 10 atm), ϊςτε το ψεκαςτικό
υγρό να πζφτει ςυγκεντρωμζνο με χοντρι ςταγόνα (δ>1mm) για να μπορεί να παραμζνει περιςςότερο
χρόνο νωπό και προςελκυςτικό για βόςκθςθ από το δάκο και να μθν ξθραίνεται γριγορα.
3. Το μπεκ κα πρζπει να κλείνει κατά τθ μετάβαςθ από δζντρο ςε δζντρο, για να μθν χάνεται άςκοπα
ψεκαςτικό υγρό και για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.

Σελίδα 37

19PROC004964282 2019-05-17
4. Το ψεκαςτικό υγρό κα πρζπει να κατευκφνεται ςτθ βορινι πλευρά του δζντρου και ςτο εςωτερικό του
φυλλϊματοσ ϊςτε να παραμζνει περιςςότερο χρόνο ςε νωπι κατάςταςθ.
5. Ψεκαςμοί δεν γίνονται τισ απογευματινζσ ϊρεσ λόγω ςυνκθκϊν υψθλϊν κερμοκραςιϊν,
περιοριςμζνθσ δυνατότθτασ ελζγχων και λόγω μειωμζνθσ κίνθςθσ του δάκου δφο ϊρεσ περίπου πριν
τθ δφςθ του θλίου.
6. Το βυτίο κα πρζπει να είναι πάντοτε καλά ςφραγιςμζνο και μετά το τζλοσ των ψεκαςμϊν να πλζνεται
με ςόδα.
7. Οι δοςολογίεσ των εντομοκτόνων υλικϊν και πρωτεΐνθσ κα ορίηονται από τθν Δ/νςθ Αγροτικισ
Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ και κα τθροφνται αυςτθρά και τα δακοκτόνα υλικά κα προςτίκενται ςτο
βυτία το πρωί μόνο παρουςία των Γεωπόνων τομεαρχϊν. Το ψεκαςτικό διάλυμα κα χρθςιμοποιείται
τθν ίδια θμζρα τθσ παραςκευισ του. Τα βυτία και οι ψεκαςτζσ μπορεί να παίρνουν νερό από πθγζσ,
ποτάμια, ρυάκια και πθγάδια, αν αυτό είναι πολφ κακαρό. Ροτζ όμωσ δεν κα προςτίκενται τα
εντομοκτόνα κοντά ςε αυτά.
8. Κατά τθν παραςκευι του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ πρζπει να γίνεται τριπλό πλφςιμο του κενοφ
ςυςκευαςίασ του εντομοκτόνου.
9. Ο εργολάβοσ υποχρεοφται μία (1) θμζρα νωρίτερα να ειδοποιεί τισ Κοινότθτεσ με ζγγραφεσ
ανακοινϊςεισ που κα αναρτά ςε τρεισ (3) τουλάχιςτον ςυνικεισ χϊρουσ ανακοινϊςεων ι ςε ςθμεία
μεγάλθσ επιςκεψιμότθτασ. Επίςθσ κα πρζπει να αναρτά το κακοριςμζνο από το ΥπΑΑΤ «Ζντυπο
ενθμζρωςθσ για τθ διενζργεια ψεκαςμϊν με γεωργικά φάρμακα» ςυμπλθρωμζνο με τισ
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, ςε ςτακερά (ιδίωσ κολϊνεσ) ι ςε κινθτά ςθμεία (ιδίωσ παςςάλουσ) για
ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων. Οφείλει να ενθμερϊνει τθν τοπικι κοινότθτα με κάκε πρόςφορο
μζςο (πχ e-mail, fax) και να τθρεί τα αποδεικτικά ςτο αρχείο του για κάκε περίπτωςθ που τυχόν
ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία για τθν ζναρξθ των ψεκαςμϊν και να ςυνεργάηεται ςτενά μ’ αυτι κακϊσ
και με τον εκπρόςωπο που αυτι κα ορίςει για τθν ςφνταξθ προγράμματοσ ψεκαςμοφ των
τοποκεςιϊν τθσ Κοινότθτασ ανά θμζρα, ϊςτε να ειδοποιοφνται οι ελαιοπαραγωγοί και οι
κτθνοτρόφοι. Επίςθσ οφείλει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν τοπικι κοινότθτα και τον εκπρόςωπό τθσ
για τθ βελτιςτοποίθςθ του ζργου τθσ δακοκτονίασ ςτθν εν λόγω περιοχι, ςτα πλαίςια εφαρμογισ των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Ρρογράμματοσ.
10. Για τισ τοποκεςίεσ που δεν μπορεί να καλφψει το ψεκαςτικό μθχάνθμα (ζλλειψθ δρόμου, μεγάλθ
κλίςθ εδάφουσ, αλλεπάλλθλοι περιφραγμζνοι ελαιϊνεσ κ.λ.π.) κα πρζπει ο εργολάβοσ να διακζτει
ψεκαςτζσ με ψεκαςτιρα πλάτθσ εργαηόμενουσ παράλλθλα με το βυτίο, για τθν κάλυψθ και αυτϊν
των περιοχϊν.
Ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ ψεκαςτϊν με ψεκαςτιρα πλάτθσ ανά θμζρα αναφζρεται αναλυτικά ςτον
Ρίνακα Ι του Ραραρτιματοσ Ι. Πμωσ ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ και όπου υπάρχει ανάγκθ (μεγάλθ
κλίςθ εδάφουσ κ.λ.π.) και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του επιβλζποντα Τομεάρχθ, ο αυλοφόροσ
ψεκαςτισ κα εργαςτεί και με ψεκαςτιρα πλάτθσ.
Επομζνωσ όλα τα ςυνεργεία ψεκαςμοφ κα πρζπει να διακζτουν τουσ απαραίτθτουσ ψεκαςτιρεσ
πλάτθσ ςε θμεριςια βάςθ, για χριςθ από τον αυλοφόρο και εφεδρικοφσ για τθν περίπτωςθ βλάβθσ.
11. Ο εργολάβοσ φζρει τθν ευκφνθ για να μθν ψεκαςτοφν βιολογικά κτιματα με τθν προχπόκεςθ ότι αυτά
ζχουν ςθμανκεί περιμετρικά.
12. Το ψεκαςτικό διάλυμα κα παραςκευάηεται και κα χρθςιμοποιείται τθν ίδια θμζρα. Θ αξία μθ
χρθςιμοποιθκζντοσ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ τθσ ίδιασ θμζρασ, κα καταλογίηεται ςτον εργολάβο εκτόσ
περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ (π.χ. απότομθ μεταβολι του καιροφ, εργατικό ατφχθμα κ.α.)
13. Αν χρειαςτεί να απορριφκεί ψεκαςτικό υγρό κα πρζπει να ανοίγεται ειδικόσ λάκκοσ ςτον οποίο μετά
το ψεκαςτικό υγρό κα πρζπει να πζςει αρκετόσ αςβζςτθσ και χϊμα.
14. Θ διάρκεια των ψεκαςμϊν ςε καμιά μζρα δεν κα υπερβαίνει τισ οκτϊ (8) ςυνεχόμενεσ θμζρεσ όπωσ
επιβάλλει και ο νόμοσ για τθ διεξαγωγι τθσ δακοκτονίασ.
15. Θ απόδοςθ ενόσ ψεκαςτικοφ ςυγκροτιματοσ (ζνασ γεωργικόσ ελκυςτιρασ με τον οδθγό και τον
ψεκαςτι) δεν κα υπερβαίνει τα 800 λίτρα ψεκαςτικοφ υγροφ θμερθςίωσ, που μπορεί να μειωκεί
όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ ( π.χ. κερμοκραςία) δεν το επιτρζπουν και ςε οριςμζνεσ δφςκολεσ περιοχζσ
δεν κα υπερβαίνει τα 500 λίτρα/θμζρα. Αυτό κα προκφψει από τθ ςυνεργαςία του εργολάβου και τθσ
Δ/νςθσ Aγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ Ρ.Ε. Αργολίδασ και κα πρζπει να είναι γνωςτό ςτθν
Υπθρεςία για τουσ ελζγχουσ. Ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ ψεκαςμοφ κυμαίνεται ςτισ πζντε (5) ϊρεσ. Τα
Σελίδα 38

19PROC004964282 2019-05-17
χρθςιμοποιοφμενα δοχεία κα πρζπει να ζχουν οπωςδιποτε ογκομετρικζσ ενδείξεισ. Πταν πρόκειται
για ψεκαςτιρεσ πλάτθσ θ εφαρμογι ψεκαςτικοφ υγροφ ανά ψεκαςτι δεν κα υπερβαίνει τα 150
λίτρα/θμζρα.
ΙΙΙ. ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Ο ψεκαςμόσ κα αρχίηει ςτο λυκαυγζσ και κα ςταματάει όταν θ κερμοκραςία υπερβαίνει τουσ 28 οC. Δεν κα
γίνονται ψεκαςμοί όταν πρόκειται να βρζξει ι όταν φυςάει άνεμοσ περιςςότερο από πζντε (5) μποφόρ.
Για τθν εφαρμογι των παραπάνω τθν ευκφνθ κα φζρουν οι επόπτεσ και οι τομεάρχεσ δακοκτονίασ, οι
οποίοι κα πρζπει κακθμερινά κατά τθ διάρκεια των ψεκαςμϊν να παρακολουκοφν τα δελτία καιροφ.

IV. ΣΥΓΚΟΤΘΣΘ ΣΥΝΕΓΕΙΩΝ
Τα ςυνεργεία ςυγκροτοφνται με ευκφνθ και μζριμνα του εργολάβου όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν
παροφςα διακιρυξθ.
Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ ψεκαςτικϊν ςυγκροτθμάτων πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτον Ρίνακα I
του Ραραρτιματοσ Ι απαιτείται προθγοφμενθ άδεια τθσ υπθρεςίασ.
Αν για οποιοδιποτε λόγο, ζκτακτθσ ανάγκθσ και ςπουδαιότθτασ, δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι
γεωργικοί ελκυςτιρεσ με τισ άδειεσ κυκλοφορίασ και οδιγθςθσ που κατατζκθκαν ςτα «δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ» του διαγωνιςμοφ, δφναται να κατατεκοφν ςτθ Δ/νςθ Αγροτικισ
Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ νζα δικαιολογθτικά περί αντικατάςταςθσ, κακϊσ και οι λόγοι που οδιγθςαν
ςτθν αντικατάςταςθ.
V. ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ
Με ευκφνθ και δαπάνθ του εργολάβου, προκειμζνου να είναι αςφαλισ ο ψεκαςτισ δακοκτονίασ κα
πρζπει να τθροφνται αυςτθρά οι κανόνεσ ορκισ εφαρμογισ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, δθλαδι:
 Να μθν υπάρχουν διαρροζσ ψεκαςτικοφ διαλφματοσ από τουσ ψεκαςτιρεσ.
 Ο ψεκαςτισ να χρθςιμοποιεί αδιάβροχα πλαςτικά γάντια, να φοράει ολόςωμθ αδιάβροχθ φόρμα και
καπζλο, κατάλλθλθ μάςκα για τθν αποφυγι ειςπνοϊν, γυαλιά για τθν προςταςία των ματιϊν και
ελαςτικζσ μπότεσ.
 Τα γάντια μετά από κάκε εφαρμογι πρζπει να πλζνονται με ςαποφνι πριν βγουν από τα χζρια κακϊσ
και θ φόρμα μετά τθ χρθςιμοποίθςι τθσ.
Ο Εργολάβοσ ευκφνεται για κάκε μορφισ ατφχθμα του προςωπικοφ του.

VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Οι εργαςίεσ τθσ δακοκτονίασ κα ελζγχονται από τουσ επόπτεσ και κα παρακολουκοφνται από τουσ
τομεάρχεσ τθσ δακοκτονίασ. Κακθμερινά κατά τθ διάρκεια των ψεκαςμϊν ο εργολάβοσ κα ςυμπλθρϊνει
ζνα θμεριςιο δελτίο εργαςίασ που κα του χορθγιςει θ υπθρεςία, ςτο οποίο κα αναγράφονται τα
ψεκαςτικά μζςα, οι εργάτεσ, θ ποςότθτα του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ που καταναλϊκθκε, ο αρικμόσ των
ψεκαςκζντων δζντρων κ.α.
Τα θμεριςια δελτία κα ςυνυπογράφονται από τον εργολάβο και τον τομεάρχθ δακοκτονίασ που
παρακολουκεί τον ψεκαςμό και κα υποβάλλονται ςτθν υπθρεςία το αργότερο ςε μια εβδομάδα μετά το
τζλοσ του ψεκαςμοφ.

VII. ΑΜΟΙΒΘ ΕΓΑΤΩΝ
Θ αμοιβι των εργατϊν εξαρτάται από τθ ςυμφωνία τουσ με τον εργολάβο ενϊ θ Ανακζτουςα Αρχι
ουδεμία ευκφνθ φζρει επ’ αυτοφ.
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VIII. ΕΥΘΥΝΘ ΕΓΟΛΑΒΟΥ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ATYXHMATA - ZHMIEΣ
Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ
αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε
τρίτουσ από τα φυςικά πρόςωπα που απαςχολεί ο Ανάδοχοσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ
αποκατάςταςι τθσ.
Ο εργολάβοσ ευκφνεται για κάκε ατφχθμα που μπορεί να γίνει από οποιαδιποτε αιτία ςτο προςωπικό
που χρθςιμοποιεί ςτουσ ψεκαςμοφσ, προσ τρίτα πρόςωπα, κακϊσ επίςθσ και για ηθμιζσ ςτα μζςα
ψεκαςμοφ (ψεκαςτικά μθχανιματα, αυτοκίνθτα κ.λ.π.)
Για τθν αποφυγι τυχόν ατυχθμάτων και ηθμιϊν ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει όλα τα
κατάλλθλα για κάκε περίπτωςθ μζτρα (ςε ανκρϊπουσ, ηϊα, ψεκαςτικά ςυγκροτιματα, αυτοκίνθτα κ.α.).
Ευκφνεται επίςθσ για τθν τιρθςθ από το προςωπικό των κανόνων που διζπουν τθν κίνθςθ των μζςων
ψεκαςμοφ ι μεταφοράσ ςτο οδικό δίκτυο και ςτθν αγροτικι περιοχι.
Θ απόρριψθ του ψεκαςτικοφ υγροφ ι των κενϊν ςυςκευαςίασ ςε κάκε χϊρο απαγορεφεται. Σε περίπτωςθ
καταςτρατιγθςθσ τθσ παραπάνω οδθγίασ για κάκε ςυνζπεια υπεφκυνοσ είναι ο εργολάβοσ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗΗ – Τπόδειγμα Σετνικής Προζθοράς
ΡΙΝΑΚΑΣ Ι
ΔΘΜΟΤΙΚΘ Θ ΤΟΡΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ :

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ
ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ:

α/α

Ονοματεπϊνυμο, Ονοματεπϊνυμο, Ονοματεπϊνυμο,
ΑΔΤ, και
ΑΔΤ, και
ΑΔΤ, και
υπογραφι
υπογραφι
υπογραφι
οδθγοφ
αυλοφόρου
κατόχου βυτίου
γεωργικοφ
με Ριςτοποιθτικό
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ
ελκυςτιρα
Επικεϊρθςθσ
ΟΘΟΛΟΓΙΚΘΣ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ
ΧΘΣΘΣ Γ.Φ
ΟΘΟΛΟΓΙΚΘΣ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΧΘΣΘΣ Γ.Φ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΑΜ
Γεωργικοφ
ελκυςτιρα

Ονοματεπϊνυμο, ΑΔΤ,
και υπογραφι
ιδιοκτιτθ γεωργικοφ
ελκυςτιρα

Αρικμόσ
Ψεκαςτϊν
πλάτθσ:

Υπογραφι Οικονομικοφ Φορζα

ΡΙΝΑΚΑΣ Ι
ΔΘΜΟΤΙΚΘ Θ ΤΟΡΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ :

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ
ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 10
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α/α

ΑΜ
Γεωργικοφ
ελκυςτιρα

ΑΜ 53032

Ονοματεπϊνυμο, ΑΔΤ,
και υπογραφι
ιδιοκτιτθ γεωργικοφ
ελκυςτιρα

Ονοματεπϊνυμο, Ονοματεπϊνυμο, Ονοματεπϊνυμο,
ΑΔΤ, και
ΑΔΤ, και
ΑΔΤ, και
υπογραφι
υπογραφι
υπογραφι
οδθγοφ
αυλοφόρου
κατόχου βυτίου
γεωργικοφ
με Ριςτοποιθτικό
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ
ελκυςτιρα
Επικεϊρθςθσ
ΟΘΟΛΟΓΙΚΘΣ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ
ΧΘΣΘΣ Γ.Φ
ΟΘΟΛΟΓΙΚΘΣ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΧΘΣΘΣ Γ.Φ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΜΑΚΟΥ ΔΘΜΘΤΘΣ

ΜΑΚΟΥ
ΔΘΜΘΤΘΣ

Ρ 443789

Ρ 443789

ΡΑΝΑΓΘΣ
ΧΘΣΤΟΣ
Ν236742

ΜΑΚΟΥ
ΔΘΜΘΤΘΣ
Ρ 443789

ΡΟΧΓΦ ΝΑΙ

ΑΜ 51506

ΥΡΟΓΑΦΘ

ΥΡΟΓΑΦΘ

ΥΡΟΓΑΦΘ

ΥΡΟΓΑΦΘ

ΗΩΓΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΘΣ

ΡΑΡΑΛΑΜΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ

ΚΙΕΗΘΣ
ΜΑΝΩΛΘΣ

ΚΑΑΜΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ

ΑΒ 282930

Κ316132

Ρ 124578

Θ 487596

ΡΟΧΓΦ ΝΑΙ

ΑΜ 52846

ΥΡΟΓΑΦΘ

ΥΡΟΓΑΦΘ

ΥΡΟΓΑΦΘ

ΥΡΟΓΑΦΘ

ΤΟΥΛΙΤΣΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ

ΡΑΡΑΗΘΣΘΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΡΙΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΡΑΡΑΗΘΣΘΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Θ 313564

Σ 123456

Θ 313564

ΥΡΟΓΑΦΘ

ΥΡΟΓΑΦΘ

Σ 589657

ΡΟΧΓΦ ΝΑΙ
ΥΡΟΓΑΦΘ

ΥΡΟΓΑΦΘ

Υπογραφι Οικονομικοφ Φορζα
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